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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �هاصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین
 أجمعین، أما �عد:

: ماذا -�عني هرقل–(قال ففي حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفیان في قوله: 
ر یدل على أن الرسول من شأنه أن �أمر، الرسول من شأنه أن �أم �أمر�م؟ قال: ماذا �أمر�م؟)

 وهذه حقیقة الرسالة الوحي إلى الُمرَسل واألمر �التبلیغ على خالف بین أهل العلم في ،و�نهى
ى یوحفالجمهور على أن هذا هو الفرق أن الرسول مأمور �التبلیغ والنبي  ،الفرق بینه و�ین النبي

حي إلیه، ومع ذلك بّلغ أوالده ما أو  ،إلیه وال یؤمر �التبلیغ، مع أنه یرد علیه أن آدم نبي �االتفاق
و�رد على  ،والنبي �أتي �شرع ُمتمم لشر�عة سا�قة ،ن الرسول �أتي �شرع مستقلإ :منهم من �قول

 بي؟ عیسى وآدم �ذلك وآدم �ذلك، فما الفرق الحقیقي بین الرسول والنأ�ًضا هذا 
 طالب:...

 ،ال �ستلزم أن یرسل إلى قوم �فار، یرد علیه شيء وال ما یرد؟ �فروا �موسى وأرسل إلیهم عیسى
الرسول من أرسل إلى قوم �فار، فهل بنو إسرائیل �فروا �موسى ثم أرسل إلیهم عیسى؟  :و�قول
 كلهم.

 طالب:...
في النبوات هو الذي یرد علیه  -رحمه هللا-نعم وهو في زمن موسى، �عني تفر�ق شیخ اإلسالم 

رف ما ذ�رنا آدم وعیسى، فما الفرق المحرر بین الرسول والنبي؟ ألنه قال: �ماذا �أمر�م؟ ألنه ع
النذارة �عني ُأمر �التبلیغ و  ،وأرسل �المدثر ،ُنبئ �إقرأ -علیه الصالة والسالم-والنبي  ،أنه رسول

ثُِّر ُقْم َفَأْنِذرَ�ا َأیُّهَ { �ما �قرر أهل العلم، وقبل  ،فهو ُأرسل �المدثر ،]٢-١[سورة المدثر:  }ا اْلُمدَّ
قبل التبلیغ؟ أو أن هذا القول مبني على الفرق بین على الفرق على قول  ،رسولأم ذلك نبي 
علیه الصالة -ألنه أحیاًنا یتصور القول ثم ترتب علیه أحكام، مقتضى هذا أن النبي  ؛الجمهور
ثُِّر ُقْم َفَأْنِذر{َ�ا َأیُّهَ ذارة قبل األمر �الن -والسالم نه نبي ولیس أ] ٢-١ثر: [سورة المد }ا اْلُمدَّ

 ال؟أم برسول صح 
 طالب:...

ر �عد القول �التفر�ق، �عني هذا التقر�ر قولهم  ذا من �ابوأرسل �المدثر ه قرأاُنبئ � :�عني هذا ُقرِّ
{َ�ا قبل  -علیه الصالة والسالم-اعتماد هذا الفرق بین الرسول والنبي، و�ترتب علیه أن النبي 

ثِّرُ َأیُّهَ  عبرة �المآل فهو ن الإ :و�نما هو نبي فقط، أو �قال ،لیس برسول] ١[سورة المدثر:  }ا اْلُمدَّ
 ؟ألیس �ذلك .یكون من صفته الرسالة من أول األمرف ،رسول �اعتبار أنه ُأمر في المآل �التبلیغ

 طالب:...
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ا {َ�ا َأیُّهَ أ�امه األولى قبل أن ینزل علیه  -علیه الصالة والسالم-ال، هو الكالم هل الرسول 
ثُِّر ُقْم َفَأْنِذر �ق بینهما وعلى رسول؟ على التفر أم نعم هل هو نبي  ] ٢-١[سورة المدثر:  }اْلُمدَّ

ا م�عني بّلغ  ،قرأ وأرسل �المدثر، لكنه آمن �ه من آمن من أول یوماتقر�ر أهل العلم أنه ُنبئ �
ه ال ثم بلغها ورقة، لكنهم �قولون �النسبة لتصدیق ورقة ل ،أنزل إلیه من سورة اقرأ، بلغها خد�جة

ألنه  ؛صنف في الصحا�ة ما ذ�روا ورقة ولكن أكثر من ،ألنه قبل الدعوة ؛یدل على إسالمه
لیتحرر  ؛وتحتاج إلى شيء أو إلى مز�د من البحث ،إشكالفیها المسألة مات قبل الدعوة، تبقى 

 إن شاء هللا تعالى. ،القول فیها
 طالب:...

 ال بد أن یتعبد �شرع سابق. ،هذا قبل اقرأ. �عدها قبل أن ینزل إلیه شرع معروف أنه یتعبد
 طالب:...

 ؟ان ما بین اقرأ والمدثر نبوة فقط بدون رسالة؟ وأنه ما بّلغ أحدً إ :�عني هل نقول
 طالب:...

 لكنه بّلغ، نعم.
 طالب:...

 ...المسألة على �ل حال  ،نتحاشى عیسى حتى
 طالب:...

 د الز�ور.داو 
 طالب:...

لكن اإلشكال في إطالق الرسالة ال بد من  ،هي إطالق النبوة على الشخص ال تنافي الرسالة
 إ�جاد الفرق.

 طالب:...
 و�نتفع من �قتدي �ه ولو لم �أمره. على الخالف فیه. ،�عني هذا ینتفع بنفسه

 طالب:...
 .�مجرد االقتداء �ه من غیر دعوة؟ إن دعاهم صار رسوًال أم لكن �قیم بدعوتهم 

 طالب:...
تحتاج مز�د  :ما ُأمر بتبلیغ، على �ل حال مثل ما قلنا :على �ل حال هذا تفر�ق الجمهور �قول

ا ألنه ما من قول من األقوال التي ُفرق بها بین النبي والرسول إال و�ِرد علیه م ؛عنا�ة و�حث
 یِرد.

 طالب:...
 ؟ماذامنزلة 
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 طالب:...
 �عني وصف زائد على غیرهم من الرسل.

 طالب:...
 ؟ماذاالنبي 

 طالب:...
وا نفسه، وهل بنو إسرائیل �فر  ،والنبي إلى قوم غیر �فار ،یرسل إلى قوم �فار رسولالنفسه، قال 

 �موسى حتى أرسل إلیهم عیسى؟
 طالب:...
 لكن. ،حرفوا بّدلوا
 طالب:...
وما من قول  ،تحتاج إلى مز�د تحر�ر ،تحتاج إلى مز�د تحر�رالمسألة  :مثل ما قلنا حال على �ل

 بین النبي والرسول إال و�رد علیه ما یِرد. من األقوال التي استعرضت في الفرق 
 طالب:...

: �قول ابن حجر ،لكن مفاده؟ قوله: �قول اعبدوا هللا وحده ،كالم شیخ اإلسالم طو�ل في النبوات
وهو من أحسن  ،ألنه أتى �قوله: اعبدوا هللا في جواب ما �أمر�م ؛فیه أن لألمر صیغة معروفة

ا ألنه أتى �قوله: اعبدوا هللا في جواب م ؛لألمر صیغة معروفةفیه أن  ،المسألةاألدلة في هذه 
ألن أ�ا سفیان من أهل اللسان، و�ذلك الراوي  ؛المسألةوهو من أحسن األدلة في هذه  ،�أمر�م

 .ا لهوقد رواه عنه مقر�  ،بل هو من أفصحهم ،-رضي هللا عنهما-عنه ابن عباس 
 وال تفعل، والتعبیر �صیغة األمر والنهي في حكم اآلن الصیغة الصر�حة في األمر والنهي افعل 

شراك الصیغة الصر�حة، قال �ماذا �أمر�م؟ �أمرنا �عبادة هللا وحده و�ماذا ینهاكم؟ ینهاكم عن اإل
أتي ولذلك أهل العلم حینما � ،األمر والنهي التعبیر بلفظه �غني عن التعبیر �صیغته :�اهلل قلنا

 صلى هللا علیه -أو نهانا رسول هللا ،-صلى هللا علیه وسلم- الصحابي �قوله: أمرنا رسول هللا
ین لعلم، و�ن �ان �عض المتكلمهو في قوة افعلوا وال تفعلوا، هذا قول عامة أهل ا :�قولون  -وسلم
سمع حتى ینقل اللفظ النبوي، ألن الصحابي قد � اوال نهیً  اال �عتبر أمرً  :ود الظاهري �قولون ودا

 ؛وهو في الحقیقة لیس �أمر وال نهي، لكن هذا القول مردود مرفوض ا،أو نهیً  ا�ظنه أمرً  اكالمً 
-فإذا قال الصحابي: أمرنا رسول هللا  ،ألن الصحا�ة أعرف الناس �مدلوالت األلفاظ الشرعیة

ال  »ُأمرت أن أسجد على سبعة«: -علیه الصالة والسالم-أو قال النبي  -صلى هللا علیه وسلم
 ،دوا، والدلیل على ذلك أنه أحیاًنا �أتي الصحابي بلفظ األمر افعلوا �ذافرق، �أنه قال اسج

، و�أمرنا �الصالة والصدق -صلى هللا علیه وسلم-وأحیاًنا �عبر عنه �قوله: أمرنا رسول هللا 
 .وللمصنف في روا�ة: الصدقة بدل الصدق، الصدقة بدل الصدق ،و�أمرنا �الصالة والصدق
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 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
 رقم ستة؟
 طالب:...

ال، ال، ال، في روا�ة ثانیة ما هي بنفس الموضع، في �اب آخر، وجاء في موضع �الجمع 
 .بینهما

على �ل حال المصنف في روا�ة: الصدقة بدل الصدق، �قول ابن حجر: ورجحها شیخنا شیخ  
لز�اة اإلسالم من هو؟ البلقیني نعم، و�قو�ها روا�ة المؤلف في التفسیر الز�اة، واقتران الصالة �ا

وه َفِذْ�ر ما لم �ألف ،ما تقدم من أنهم �انوا �ستقبحون الكذبأ�ًضا و�رجحها  ،معتاد في الشرع
ما نحتاج إلى التنصیص إلى الصدق، �أمرنا �الصالة  ،�قول: ما نحتاج إلى الصدق ،أولى

ألن الصدق مشهور ومعروف أنهم �أنفونه حتى في حال �فرهم، فال �حتاجون  ؛والصدق
للتنصیص علیه، هم �حاجة للتنصیص على الصدقة التي هي أخت الصالة، هذا �الم شیخ ابن 

 ،ع�ة المؤلف في التفسیر: الز�اة واقتران الصالة �الز�اة معتاد في الشر حجر �قول: و�قو�ها روا
 فذ�ر ما لم �ألفوه أولى. ،ما تقدم من أنهم �انوا �ستقبحون الكذبأ�ًضا و�رجحها 
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 ال ال. ال ال. ،إشكالالصالة ما فیها 
 طالب:...

 .أو الصدقة، جاء بدلها الز�اةصدق الفي الكالم  ،إشكالفیها الصالة ما فیها 
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 فذ�ر ما لم �ألفوه أولى، أولى.
 طالب:...

 ال، أولى من ذ�ر ما ألفوه، الذي هو الصدق.
 طالب:...

ال، أولى أولى من غیره، �قول ابن حجر: قلت: وفي الجملة لیس األمر بذلك ممتنًعا، وفي 
وقد �انا من مألوف  ،�ما في أمرهم بوفاء العهد وأداء األمانة ،الجملة لیس األمر بذلك ممتنًعا



 
 

 
 

F=ÏvÈÿ^=ÚÑf=i_k‘۷٤E= ٦ 

شمیهني والسرخسي: في الجهاد من روا�ة أبي ذر عن شیخه الكُ  عند المؤلف وقد ثبت ،عقالئهم
اعبدوا هللا : ، �الصالة والصدق والصدقة، وفي قوله: �أمرنا �عد قوله�الصالة والصدق والصدقة

ألمر�ن �أمرنا �الصالة والصدق والعفاف والصلة، و�المغایرة وفي إشارة إلى أن المغایرة بین ا
قوله: �أمرنا �عد قوله: اعبدوا هللا إشارة إلى أن المغایرة بین األمر�ن ماذا �أمر�م؟ قلت: �قول: 

واتر�وا ما �قول آ�اؤ�م، ما قال و�الصالة والصدق والعفاف،  ،اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا �ه شیًئا
 قوله: و�أمرنا، لماذا؟ إنما �رر 

إذ مخالف األول �افر، مخالف  ؛إشارة إلى أن المغایرة بین األمر�ن لما یترتب على مخالفهما
وهو  ،و�شرك �ه هذا �افر، والثاني ممن قِبل األول -جل وعال-د هللا حالذي ال یو  ،األول �افر

قوله: وقال �عضهم ورجحها  .التوحید ونفي الشرك عاٍص، هذا �الم ابن حجر وتعقبه العیني
و�قو�ها روا�ة المؤلف في التفسیر: الز�اة، واقتران  ،شیخنا أي رجح روا�ة الصدقة على الصدق

 .هذا �الم ابن حجر ،الصالة �الز�اة معتاد في الشرع
ألن الز�اة والصدقة داخلتان  ؛: بل الراجح لفظة الصدق بل الراجح لفظة الصدق-العیني–قلُت  

ألنه قال فیما  ؛له: والصلة، �عني ما نحتاج إلى تنصیص على الز�اة وال الصدقةفي عموم قو 
هذا متجه  .والز�اة داخلة في الصلة ،�عد: والصدق والعفاف والصلة، فالصدقة داخلة في الصلة

 .غیر متجه؟ ال، �عیدأم 
ه هللا تعالى �ألن الصلة اسم لكل ما أمر  ؛ألن الز�اة والصدقة داخلتان في عموم قوله: والصلة 

وتكون لفظة الصدق  ،وذلك �كون �الز�اة والصدقة وغیر ذلك من أنواع البر واإلكرام ،أن یوصل
ح دلیًال فیها ز�ادة فائدة، وقوله: اقتران الصالة والز�اة معتاد في الشرع ال �صل ،فیها ز�ادة فائدة

 الة، وال فرضیتها. للترجیح على أن أ�ا سفیان لم �كن �عرف حینئٍذ اقتران الز�اة �الص
 طالب:...

یان ما سف الكن أ� ،نها قر�نتها في �تاب هللاأنعم، �عني المسلمون �عرفون اقتران الز�اة �الصالة، و 
�ا أسلم، قال: وقوله: اقتران الصالة �الز�اة معتاد في الشرع ال �صلح دلیًال للترجیح على أن أ

ن ة وال فرضیتها. اآلن استدراك العیني على ابسفیان لم �كن �عرف حینئٍذ اقتران الز�اة �الصال
 غیر وجیه؟ أم حجر وجیه 

 طالب:...
 فیه وفیه، �عضه مقبول و�عضه فیه ما فیه.  ،�عني فیه وفیه

العفاف والصلة معروفة الصالة التي هي أم العبادات، وآكد أر�ان اإلسالم �عد الشهادتین والقول 
لصدق ل�كفر تار�ها و�ن اعترف بوجودها قول قوي، وله أدلته، ومعتمد عند أهل العلم، و�النسبة 

: أما -رحمه هللا -اقع، والعفاف والصلة �قول النووي الذي هو مطا�قة الواقع مطا�قة الخبر للو 
قال  ،العفاف فهو الكف عن المحارم، وأما العفاف فهو الكف عن المحارم وخوارم المروءة
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صاحب المحكم: العفة الكف عما ال �حّل وال �جُمل، �قال: عّف �عف عفة وعفاًفا وعفافًة وتعفف 
رحام واستعف ورجٌل عّف وعفیف واألنثى عفیفة وجمع العفیف أعفٌة وأعفاء، وأما الصلة فصلة األ

وعند الكرماني وهو ناقل  ،�ذا عند النووي  ،و�ل ما أمر هللا �ه أن یوصل، وذلك �البر واإلكرام
وحسن المراعاة ولو �السالم  :من النووي �قول: �البشر واإلكرام وحسن المراعاة، زاد الكرماني علیه

رحٍم محرم، أو  واختلفوا في الرحم فقیل هو �ل ،وصلة الرحم هو تشر�ك ذوي القرا�ات في الخیر
فال  ،ُمحرم �ما �ضبطها �عضهم �حیث لو �ان أحدهما ذ�ًرا واآلخر أنثى حرمت مناكحتهما

 .یدخل أوالد األعمام فیه
والد �عني هذا دلیله تحر�م العمة والخالة الجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولو �ان أ 

رحام التي تجب صلتها ما جاز الجمع بینها األعمام وأوالد األخوال من المحارم أو من ذوي األ
 .و�ین ابنة عمها أو ابنه خالها، ولما جاز ومنع الجمع بین المرأة وعمتها ُعرف أن هناك فرًقا

 :حدإن العمة مثل بنت العم أو الخالة مثل بنت الخالة، وال �قول أ :ما أحد �قول ،نعم هناك فرق  
المسألة ین لم �جتمعوا في رحم واحد معه، �عني إن بنت الخال و�نت العم مثل األجانب الذ

والصلة درجات، هي درجات، فأولى الناس ببرك والداك، ثم األقرب فاألقرب، ومعلوٌم أن البر 
ولذلك الضا�ط الذي یتفق علیه الناس �لهم فیجب  ،في حق األ�عد تتأكد في حق األقرب، وتخف

 عم أمور نسبیة، فیلزم من لهأ�ًضا وهذه  ،خوالعلیهم قدر معین هو �النسبة لآل�اء واألعمام واأل
واحد من الصلة أكثر مما یلزم من له عشرة أعمام، ومن له خال واحد یلزمه من صلته أكثر مما 
یلزم من له سبعة أخوال، وقل مثل هذا في العمات والخاالت، فهذه أمور متفاوتة، فكل من قرب 

 .هو أولى �الصلة
�هللا هذا الشخص  :ما �قال ،تجلب التیسیر ،لكن إذا �ثروا فالمقرر أن المشقة تجلب التیسیر 

یلزمه من الصلة بنفس المستوى الذي �صل �ه من له من األقارب العشرة  ،أسرته تز�د على المئة
فما دون، �ختلف هذا عن هذا، ال شك أن أوالد األعمام وأوالد األخوال لیسوا مثل األعمام 

 ،خالتهابدلیل أنه �حرم الجمع بین المرأة وعمتها و�ین المرأة و  ؛األخوال وال مثل العمات والخاالتو 
وابن  ابنة عمها وابنة خالها، وال �عني هذا أن ابنة العم وابنة الخال نیال �حرم الجمع بینها و�و 

لزواج األنه لو منع  ؛ألنه �جوز التزاوج بینهم مثل األجانب ال ؛العم وابن الخال أنهم مثل األجانب
 وال �جد من یناسبه غیر هذه، وقد �كون له ،من ابنة العم وابن الخال قد �ضیق �اإلنسان األمر

وأوالدهم  ،وقد �كون قد تكون القر�ة �لهم أبناء رجل واحد ،عدد من األعمام وعدد من األخوال
ب ة القر یخاالت، فالمسألة نسب�خالف العمات وال ،أبناء أعمام وأبناء أخوال، فیشتد علیهم األمر

 .ال شك أن األعمام واألخوال أقرب من أوالدهم لكن أوالدهم أقرب من األجانب ،والبعد نسبي
 اهو �ل ذي رحم محرم �حیث لو �ان أحدهما ذ�رً  :واختلفوا في الرحم فقیل :قالوا في الضا�ط 

هو  :وقیل ،فال یدخل في ذلك أوالد األعمام وال أوالد األخوال ،واآلخر أنثى حرمت منكاحتهما
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عام في �ل ذي رحم في المیراث محرًما أو غیر محرم، أو ُمحّرًما أو غیر ُمحّرم، �عني �جوز 
و�ن لم تكن متعینة مثل  ،التزاوج منه وال �جوز، هذا ال شك أنه أقرب، فهؤالء صلتهم مطلو�ة

ذین هم أقرب إلى الواصل، عند المشاحة أو عند المزاحمة عندك تعین صلة آ�ائهم وأمهاتهم ال
عمك الذي هو صنو أبیك، هل هو مثل عم أبیك؟ عند ضیق الوقت مثًال زرت البلد وما عندك 

م؟ ال شك األقرب، لكن إذا �ان هنا ك فضل وقت فعم أبیك مما وقت إال ما �كفي أحدهما من ُتقدِّ
 .تجب صلته
 طالب:...

أعراف الناس جرت  ،كثر من صلة أخیه، �عني أعراف الناس جرت �مثل هذاأن یوصل عمه أ
�مثل هذا، اإلنسان �ل ما �ُبرت سنه وزاد فضله على أبیك مثًال مثل عمه أولى من �النسبة 

 هذا من حیث التقدیر واالحترام، وأما من حیث القرب �النسبة للمیراث ،لألب عمه أولى من أخیه
فهل األخ أولى �الصلة من العم أو ال؟ ال سیما وأن العم �جمعك  ،خفاألخ أقرب، فهل صلة األ

 .�أبیك، وهو أخوه وهو صنو أبیك من حیث التقدیر واالحترام ال شك أن مثل هذا لكبر سنه مثالً 
مون على من دونهم �عني هناك �عض المجتمعات واضح تقدیر األعمام و�بار السن، وهم مقدَّ  

فاألقرب  األقرب ،تعتمد العكس ،و�عض المجتمعات تعتمد العكسفي السن ولو �انوا أقرب، 
 إال أنه في الجملة هناك جهات هناك جهات شرعیة �قدم بها اا موجودً أولى و�ن �ان األكبر سن� 

هذه الجهات، فكون الشخص  جهات معتبرة شرًعا صالحة للتقد�م، وقد تتعارض، وقد تتعارض
ذا و�ون هذا أقرب في النسب ه ،»كبٍّر �بِّر«: -صلى هللا علیه وسلم-ا مأمورون �قوله أكبر سن� 

ة وفیه إخو  الكن لو دخلت مجلسً  ،ولذلك جاء المیراث بتقد�م اإلخوة على األعمام ،أولى �الرعا�ة
وأعمام تقدم من؟ ال شك أنك تقدم األعمام، فلكٍل جهته في التقدیر، والتقد�م، لكن إذا جاءت 

 .قاطع الحدود جاء الشرع، �فصل في هذه المسائلم
قدم األب؟ االبن، تأم ولذلك التقد�م في النفقات التقد�م في النفقات هل تقدم في النفقة االبن  

لكن عند السعة والفضل ال بد من  ،هذا من حیث التقد�م عند مقاطع الحدود ،االبن في النفقة
 و�ن �انت في ،ین أووا إلى الغار مساق مدح في شرعناتقد�م األب، ولذلك سیقت قصة الثالثة الذ

الولد �مسك  و،األب �مسك �اللبن حتى �صح من أجل؟ لماذاشرع من قبلنا، سیقت مساق مدح 
المانع أن �قسم هذا  ما�اللبن إلى أن �صبح فیصحو األب والصبیة یتضاغون من الجوع، طیب 

 اللبن و�عطى الصبیة و�نتظر األب؟ 
 ،�عني اإلنسان إذا فعل فعًال �خالف فیه ما تهواه نفسه ،لكن ز�ادة التكر�م ،صل�عني هذا األ

و�ن �ان األصل  ،-جل وعال-وقهر نفسه على هذه المخالفة ال شك أنها ترتفع منزلته عند هللا 
�عني نفقة الولد  ،األب أوفي الحكم الشرعي خالف ذلك، �عني لو �ان اللبن ما �كفي إال األوالد 

لماذا؟ ألن الحكم یوافق ما في  ،مقدم على األب في النفقة، لكن مع ذلك لو خالف ما تهواه نفسه
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النفس، فإذا خالف ما تهواه نفسه صار هواه تبًعا لما جاء عن هللا وعن رسوله فاستحق المدح من 
 .هذه الحیثیة

احترق  هإن :أن جاء من �سأل و�قولذ�ر من األسئلة  ،ولذا لما حصل الحر�ق سنة سبعة عشر 
فحمل الطفلین  ،ومعه أبوه المقعد ،ومعي أطفال �حتاجون إلى من �حملهم ،المكان في منى

 ،وأن أوالده أقرب إلیه من أبیه ،إن هذا عمل �مقتضى الشرع :هل نقول ،واحترق األب ،وهرب
أو  ؟]١١لنساء: ا[سورة  }ْفًعاُب َلُكْم نَ َن َأیُُّهْم َأْقرَ آَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَناُؤُ�ْم َال َتْدُرو{�قول:  -جل وعال-�هللا 

أن هواه هو الذي أملى علیه هذا في هذا الظرف الذي ال �ستطیع أن یتصرف فیه �مقتضى 
؟ أعظم لألجر �ما مدح النبي ن ماذا لو حمل أ�اه وترك الولدینالظروف تحكم، لك �عنيالشرع؟ 

ممكنة من غیر مشاحة، أن �عطي المسألة الذي ینتظر أ�اه مع أن  هذا -علیه الصالة والسالم-
لكن لما تصرف على خالف ما �قتضیه هواه جاء  ،وهم أولى �النفقة من أبیه ،األبناء و�نامون 

 .تضیق فیها األنظار ،مدحه، فهذه المسائل فیها مضایق أنظار
هواه تبًعا لما �أتي عن وعلى �ل حال �ل من تصرف على خالف هواه �ستحق المدح. ووّطن  

وحینما  /�ستحق بهذا المدح، لكن في أوقات السعة -علیه الصالة والسالم-هللا وعن رسوله 
 .الترتیب الشرعيمسألة �كون األمر �ستوعب الجمیع نأتي إلى 

 طالب:...
إنه �جب على من له عشرة أعمام و�ل عم له  :فهل نقول ،المشقة تجلب التیسیر :مثل ما قلنا

هل �جب  ،�حیث یتكون من مئات من فروع هؤالء ،وعة من األوالد ومثلهم أخوال وخاالتمجم
علیه من الصلة مثل ما �جب على من له عم واحد أو اثنین؟ یتفاوت هذا، یتفاوت هذا من 
شخص إلى آخر، وأ�ًضا ظروف الناس تحكم، والحاجات تحكم، قد �كون عم أكثر حاجة إلى 

، هذا أوجب من ذاك، اوآخر یتحمل شهرً  ا، تتحمل القطیعة أسبوعً رعا�ة، قد تكون نفسیته ال
فالمسائل �عني تحتاج إلى النظر إلیها بدقة، و�ل إنسان أعرف �أهله وذو�ه، لكن الذي �جب 
الذي �جمع الجمیع وجوب الصلة، وجوب الصلة هذا األصل، وجوب صلة الرحم، وأما �النسبة 

وهذا ما ینازع فیه أحد، �عض الناس �عرف من أقار�ه  ،-وعالجل -لألبو�ن فبرهما �عد حق هللا 
فإذا ابتلي  ،صحیح موجود هذا في الناس ..أن عدم مجیئه إلیهم وال في األعیاد أرغب إلیهم من
�عني هو وغیره سواء هذا ال شك أن هذا  ،اإلنسان �مثل هذا أو جاء یزورهم و�أنه ما حضر

لكن ال یلزمه مثل من  ،علیه أن یؤدي ما علیه ،ا علیهلكن علیه أن یؤدي م ،هذا �خفف ،�خفف
ت وتأثر وتكدر  ؟أین أنت �ا فالن :سأل عنه اإذا تأخر عنه ابن أخیه أو ابنه أو ابن أخته أ�امً 

 .حیاته هذا �ختلف
 طالب:...
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فإذا �ان مما �سّر األب أن تصل زوجته  ،وحق الزوج من حق األم ،المرأة حقها من حق األب
 و�ال فلیس بواجب األصل. ،و�ذا �ان مما �سّر األم أن تصل زوجها فهذا من حقها ،فهذا من حقه

 رضینا �اهلل رً�ا و�اإلسالم دیًنا.
 طالب:...

 ،اه لكن هو لما قّدم هو  ،لو �ان �ستطیع حمل الجمیع وتر�هم هذا ما �شك في أنه آثم إثًما عظیًما
ْدُروَن ُ�ْم َال تَ {آَ�اُؤُ�ْم َوَأْبَناؤُ �قول:  -جل وعال-هذا تقد�م للهوى لكن قد �ستحضر أنه ما دام هللا 

ن االبن أولى �النفقة أأنه مخیر في هذا، و�ذا استحضر  ]١١[سورة النساء:  َأیُُّهْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا}
مدارها  ،�لها مدارها على هوى النفسالمسألة لكن المقصود أن  ،آخرًئا قد �ستحضر شیفمن أبیه 

حق ولو فعل العكس الست ،فالمظنون �ه أنه قّدم هواه، المظنون �ه أنه قّدم هواه  ،على هوى النفس
 مثل الذي أصبح واإلناء في یده والصبیة یتضاغون جوًعا، فهل �أثم بترك ما ال �ستطیعه ،المدح

على �ل حال الشیخ المسألة أ�اه؟ وحمله ولد�ه؟  وال �ستطیع الجمع بینهما، فهل �أثم بترك
تدخل  أن إنه �كى من �شاعة الموقف وقال له: لو تر�تهم لكان حمل األب �مكن :�قال ىالمستفت

وأخذ  ،ن األب مقعدإ :وهذا صحیح، هذا الصحیح. قد �قول قائل مثالً  ،وترتفع فیها ،�ه الجنة
لون على الدنیا، هل هذه جهة ترجیح؟ وهؤالء مقب ،ن و ن تسعو �مكن عمره ثمان ،نصیبه من الدنیا

 ، هذه لیست جهة ترجیح.هذه لیست جهة ترجیح
 طالب:...

ا لكن أم ،هذاإشكال هذا ما فیه  ،شك أن األولى بهذا الرجل أن �حمل الوالد قبل الولدین هما فی
طیب الباقي؟  ،وقد حصلت فهل �أثم بذلك أو ال �أثم؟ �عني اإلنسان یلزمه حمل ما �مكن حمله

 نعم؟
 طالب:...
اَعِة َشْيٌء َعِظیمٌ ِإنَّ َزْلَزلَ {تصورنا الذهول الذي �حصل �عني إذا  لُّ �ُ َها َتْذَهُل َم َتَرْونَ َیوْ  .َة السَّ

 لكن هل هذا ذاهل عما أرضع؟] ٢-١[سورة الحج:  }ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت 
 طالب:...

ذي �حمل الشيء ال أن فیمكن ،للموازنة، ال �كون فیه متسع للموازنةال، هو قد ال �كون فیه متسع 
ن لكن لما حمل الولدین هل معناه ذهوله ع ،هذا مع ز�ادة الذهول ،ال قیمة له و�ترك ما له قیمة

 والده �یف ما ذهل عن الولدین؟ 
 طالب:...
إن حسرتي على والدي  :هذه فطرة، �عني أي شخص في الدنیا �قول لك ،هذه فطرة ،هذه جبلة

، لكن أنت إذا هذه فطرة ،هذه جبلة ،هذا شيء ،لما توفي مثل حسرتي على ولدي هذا ما ُ�قبل
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في حمل  -جل وعال-تبعت هذه الفطرة وافقت ما في نفسك وهواك، قد ال تستحضر وعد هللا 
 �هللا المستعان. ،علكن إذا حملت الوالد وتر�ت الولد عرفت أن هواك تبًعا لما جاء �ه الشر  ،الوالد

 واإلنسان �سأل هللا السالمة. ،على �ل حال ،هذه ابتالء وامتحان
 طالب:...

 الشرع عموًما جاء �مدح من خالف :إذا ضاقت األمور نقول ،لكن إذا ما أمكن ،ما �أمره بتر�هما
 �صیر؟ أو سقاهم قبلهماذا ي ترك الصبیة المساكین مع أنه �اإلمكان لو قسم لهم ذهواه، مثل ال

ما  اب، و�ال لو �ان جالسً ئ�صیر ال سیما ما هو موجود في حكم المعدوم هو في حكم الغاماذا 
  .�مكن �قدمون علیه، وال أحد �قول بهذا

 ،اشدیدً  و�بكون �كاءً  ،وال �حتملون التأخیر ،افترض مثًال أن عندك صبیة ما �قدرون األمور قدرها
 سقهم قبلي؟ �قدر األمور قدرها،ا :أال �مكن لألب أن �قول ،مور قدرهاو�قدر األ ،واألب موجود

ر ، لكن الكبیر العاقل �قدر األمو یر�دهولو لم �كن من ملكه أو ملك أبیه  ًئاالطفل إذا رأى شی
قدرها، ومع ذلك یبقى أن اإلنسان إذا دار هواه تبًعا لما جاء �ه الشرع وخالف هوى نفسه وما 

 ته هو محل المدح مناط المدح. تقتضیه رغبته وشهو 
لكن ُمدح علیها إل�غاله في تحقیق  ،مذمومة أن تكون  جاء أمور ُمدح علیها وهي في شرعنا �مكن
اقترض ألف دینار ذهب ووعد في یوم محدد فذهب  ،ما أمر هللا �ه، هذا الذي اقترض ألف دینار
حكمه في شرعنا؟ لكن  ،لماءنقر خشبة و�عثها في ا ،خرج إلى الساحل ما وجد من یوصل األلف

 -جل وعال -من صدقه �الوفاء �الوعد والسداد في وقته عوضه هللا -جل وعال-لما علم هللا 
ن إنساًنا فعل مثل ذلك؟ مهما أوأوصل هذه النقود إلى صاحبها، لكن هل �سوغ مثل هذا لو 

لقوة تو�له  ؛شرعناكانت درجة التو�ل عنده �سوغ له في شرعنا؟ یبعثها في خشبة! لكن مدحه في 
نه إذا ضاقت �ه ضاقت �ه األرض ذرًعا أنه �جعل ولده في إ :وال نقول ،واهتمامه �إنجاز وعده

هذه مهما بلغ اإلنسان من درجة التو�ل ال �صل  ،في شيء و�رمیه في البحر و�صل أوصندوق 
خشبة هذا؟ متى اكتسب الشرعیة صنیع صاحب ال ؟ألن هذه متى اكتسبت الشرعیة ؛إلى هذا الحد
 ؟لكن أنت من �قر صنیعك ،�إقرار الشرع

 طالب:...
ما أم ي �غلب على ظنك أنه �صل ذال ما ،ال، قدوة أنت في شرعك منهي عن إضاعة المال

  �صل؟ أنت منهي عن إضاعة المال في شرعنا، لكن عمله اكتسب الشرعیة من إقرار شرعنا له.
 طالب:...

َوُ�ْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم {وجاء مدح األنصار �ه:  ،اإلیثار معروف أمره في الشرع ،اإلیثارمسألة 
هذا ممدوح شرًعا من �اب اإلیثار، قصة الصحا�ة ] ٩[سورة الحشر:  }َوَلْو َ�اَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 

 :د �قولفداروا �الماء علیهم حتى �ل واح ،الذین هم في غزو ثم أصیبوا واحتاجوا إلى من �سقیهم
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عملهم هل هذا فیه تهلكة  ،�لهم ماتوا ایسقي فالنً للما رجع  ا،سق فالنً ا ا،سق فالنً ا ا،سق فالنً ا
إن هذا إیثار في مثل هذا الموطن ما �حققه إال �امل  :أو نقول ،وهم الذین سعوا في موتهم

 اإل�مان؟ فمدحه من هذه الحیثیة ال ألنه تسبب في قتل نفسه.
 طالب:...

 �غلب على الظن أن الماء مؤثر.�هللا 
 طالب:...

 .افي مثل هذا الموطن شأنه عظیم جد� على �ل حال هو إیثار، و�یثار 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

 إنما هي فيالمسألة ولكن  ،العدد ما هو منظور إلیه ،ال، ما هو �المنظور إلیه من هذه الحیثیة
صلى هللا علیه -وقد جمع وصفه رسول هللا مخالفة هوى النفس في مقابل األوامر الشرعیة، 

 في هذه األمور األر�عة بتمام مكارم األخالق؛ ألن الفضیلة إما قولیة وهي الصدق، و�ما -وسلم
النسبة و�ما � ،ألن الصالة لتعظیم المعبود ؛والفعلیة إما �النسبة إلى هللا تعالى وهي الصالة فعلیة

ال وأشار �قوله: وال تشر�وا واتر�وا و  ،غیره وهي الصلةو�ما �النسبة إلى  ،إلى نفسه وهي العفة
 تحليو�قوله: �أمرنا �الصالة إلى ال ،التخلي عن الرذائل ،تشر�وا واتر�وا إلى التخلي عن الرذائل

 آلن قّدما ،و�أمرنا �الصالة ،واتر�وا ما �قول آ�اؤ�م ،�الفضائل، �قول: اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا
وقّدم علیها ال تشر�وا واتر�وا، التخلي عن  ،الة والصدق والصلة والعفافة وأخر الص،العباد

أم لیة اعبدوا هللا هل هي من التخ :والتخلیة قبل التحلیة، لكن قوله ،الرذائل قبل التحلي �الفضائل
 من التحلیة؟

 طالب:...
 والتخلیة قبل التحلیة، ،ال تشر�وا واتر�وا تخلیة، الصالة والصدق والعفاف والصلة هذه تحلیة

 و�قوله: �أمرنا �الصالة إلى التحلي ،أشار �قوله: ال تشر�وا واتر�وا إلى التخلي عن الرذائل
ألمر�ن �الفضائل، وأهل العلم �قررون أن التخلیة قبل التحلیة، فقوله: اعبدوا هللا ُقدمت بین یدي ا

فهو مقدم على  ،ح تخلیة وال تحلیةو�دونه ال �صل ،التخلیة والتحلیة؛ ألن التوحید هو األصل
وهو معنى التكمیل المقصود من  ،غیره، ومحصله أنه ینهانا عن النقائص و�أمرنا �الكماالت

لیق �قي؟ �قي تعماذا لكن  ،الرسالة، هذه األسئلة التي سألها هرقل أ�ا سفیان انتهت اآلن األسئلة
 هرقل على األجو�ة، �قي التعلیق.

 طالب:...
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هذا ُ�حتاج إلیه لنفس  ،ثقیل �عید، �عني من �عد �حتاج إلى جرصدقة في الصلة ال، دخول ال
وح الذي هو أول شر  ،الحقیقة، �قول الخطابي في أعالم الحدیث االنتقاد لنفس االنتقاد ال لتقر�ر

 .و�ل الشراح نقلوا عنه هذا الكالم ،البخاري 
 إذا تأملت معاني هذا الكالم الذي وقع ،�عني �الم هرقل ،�قول: إذا تأملت معاني هذا الكالم 

الذي وقع في الفصل األول  ،هرقل �سأل وأبو سفیان �جیب ،في الفصل األول األسئلة واألجو�ة
ه من أوصافه تبینت أ وأطواره وما استقر  -صلى هللا علیه وسلم-من مسألته عن أحوال رسول هللا 

ه دّره من رجٍل ما �ان أعقله لو ساعد حسن ما استوصف من أمره واستبرأه من جوامع شأنه، فلل
 .معقوله مقدوره

 �قول: إذا تأملت معاني الكالم األسئلة واألجو�ة التي ذ�رت في الفصل األول �عني قبل تعلیق 
 ،اآلن یرد اآلن �عد ذلك تعلیق هرقل على هذه األسئلة، هذه األسئلة تدل على عقٍل وافر حصیف

 .ا �كفيلكن هل العقل وحده �كفي للنجاة؟ م
 فأول ما �قضي علیه اجتهاده       إذا لم �كن عوٌن من هللا للفتى 
حتى عقله وحذقه ما ینفعه، و�ذا تأملت رؤوس الكفر ورؤوس البدع وجدتهم من أذ�ى الناس،  

 -جل وعال-ولكن لم �عطوا شیًئا من الز�اء فالعبرة بتوفیق هللا  ،وقد أوتي منهم �ثیر من الذ�اء
أما و  ،ا �حمله من عقل وز�ادة العقل أحیاًنا �كون فیها ز�ادة الذ�اء �كون فیها نقصلإلنسان، ال م

ام، وأ�ًضا في أمور اآلخرة، ال سیما ما یتعلق �العقائد والشكوك واألوه ،في أمور الدنیا فمشاهد
واالستطراد وراء ما �جّر إلیه العقل من وساوس تجد الذ�ي ما �قف عند حد، ما �قف عند حد، 

و�سول له الشیطان و�ملي له أنه �صل  ،ألنه �عجب بذ�ائه و�سترسل معه ؛�هللا سلمنا :�قولما 
ه إلى حقیقة، مع أن الحقیقة تكمن في اتباع الشرع. والعقل ال یدرك ما وراء القدر الذي ُسمح ل

 ضل�عني هناك أمور ال بد من التسلیم فیها، ال بد من التسلیم، ولو استرسل فیها اإلنسان ل ،�ه
وتاه �ما هو شأن رؤوس البدع، �عني هم من األذ�یاء من أذ�یاء العالم لو تأملت في سیرهم 

وال سلموا لنصوص  ،ثم لما استرسلوا وما استناروا �شرع بنصوص الوحیین ،وجدتهم من األذ�یاء
الوحیین في النها�ة جاؤوا �أقوال �ضحك منه الصبیان، في النها�ة جاؤوا �أقوال �ضحك منها 

ا لكنه ،�ررناها مراًرامسألة ن هذه إلصبیان. و�سخر منها أغبى العوام، هل �مكن أن �قول عاقل ا
ن أعمى الصین إ :حقیقة تدل على النعمة التي �عیشها مقتفي الوحیین، هل �مكن أن �قول عاقل

�جوز أن یرى �قة األندلس؟ أقصى المشرق أعمى ال یبصر ما یبصر الشمس ال یرى الشمس 
هذا  ،یرى صغار البعوض �األندلس في أقصى المغرب؟ قالوه، هذا ما هو �اإللزام �مكن أن

 لماذا؟  ،قادتهم عقولهم إلى هذا ،سطروه �أیدیهم
ولم �جعلوا إمامهم وقدوتهم ما جاء عن هللا وعن رسوله، �عني  ،ألنهم استرسلوا وراء هذه العقول

أن تقول: نك في النها�ة تسلم، ال بد فیما جاء عن هللا وعن رسوله في �عض النصوص ال بد أ
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لن تصل إلیه �حال من األحوال، هنا  األن هناك متشابهً  ؛من عند ر�نا آمنا �اهلل، آمنا �ه �ل
-إذا تأملت معاني هذا الكالم الذي وقع في الفصل األول من مسألته عن أحوال الرسول  :�قول

تبینت حسن ما استوصف من أمره،  ه من أوصافهو وأطواره وما استقرؤ  -صلى هللا علیه وسلم
�عني عنده  ،فلله دره من رجل ما �ان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره ،واستبرأه من جوامع شأنه

�ما جاء �ما  ،عقل �بیر عقل راجح، لكن القدر سبق سبق �أن �موت الخبیث على نصرانیته
 .ذه األجو�ةجاء في الخبر. فقال للترجمان: (قلت له سألتك) هذه تعلیقات على ه

 .في الدرس القادم إن شاء هللا نكملها 
 .أعلم�هللا  
 محمد وعلى آله وصحبه. نبیناوسلم و�ارك على  ىصلو  


